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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

 Profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998:3). Akuntan publik merupakan 

auditor yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang 

audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi akuntan publik 

bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi laporan keuangan yang 

andal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada 

dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan 

(reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para 

pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen 

untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat 

diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Badjuri (2011) independensi 

merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. 

Independensi mewajibkan auditor harus bersikap mandiri dan tidak memihak 
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kepada klien yang telah menugasinya dan membayarnya karena pada dasarnya 

auditor melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan publik. Knapp, Michael 

(1985) dalam Badjuri (2011) mengatakan bahwa yang mempengaruhi pemberian 

pendapat audit adalah kemampuan auditor untuk bersikap independen meskipun 

mendapatkan tekanan dari pihak manajemen. Sedangkan pelaporan pelanggaran 

tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. 

Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. 

Namun di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan 

profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. 

Mereka sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan 

dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan 

Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit, agar performance auditor 

terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan 

lancar. Menurut Chow dan Rice dalam Kawijaya dan Juniarti (2002), manajemen 

perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa 

mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh 

manajer. Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi 

antara auditor dengan klien (Antle dan Nalebuff, 1991 dalam Ng dan Tan, 2003). 

Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus 

bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Dengan demikian ia 

tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan 
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sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan 

kebebasan pendapatnya (Indah, 2010). Mulyadi (1998) menyatakan bahwa 

independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Standar 

umum yang kedua mensyaratkan auditor untuk menjaga tingkah laku independen 

dalam suatu perikatan (Simamora, 2002). Auditor tidak dibenarkan memihak 

kepada siapapun, sebab pendapat yang dinyatakan oleh auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan perusahaan akan dipertanyakan jika auditor tidak 

sungguh – sungguh bersikap independen. Sikap independensi auditor dapat 

menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor 

(Badjuri,2011). Namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang 

diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan 

pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. 

Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang 

dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. Independensi yang 

dimaksud di atas tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara 

pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya 

seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain 

yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-

calon pemilik dan kreditor (Indah, 2010).  
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 Keahlian auditor biasanya ditentukan oleh (1) pendidikan formal untuk 

jenjang pertama profesi akuntan publik, (2). Pelatihan dan pengalaman dalam 

auditing dan akuntan publik, (3). Partisipasi dalam program edukasi yang 

berkelanjutan selama karir profesi (Simamora, 2002 : 29). Penelitian Bernardi 

(1994) dalam Badjuri (2011) mengatakan bahwa pengalaman merupakan faktor 

yang mempengaruhi kemampuan prediksi dan deteksi auditor. Klien akan puas 

dengan pekerjaan akuntan publik jika akuntan publik memiliki pengalaman 

melakukan audit, responsive dalam melakukan pekerjaan dengan tepat dan 

sebagainya (Christiawan, 2002). Rahmawati dan Winarna (2002), dalam risetnya 

menemukan fakta bahwa pada auditor, expectation gap terjadi karena kurangnya 

pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku 

kuliah saja. Padahal menurut Djaddang dan Agung (2002) dalam Rahmawati dan 

Winarna (2002),  auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi 

dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kusharyanti (2003:3) dalam 

Irawati (2011) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor 

memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan 

mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Karena 

berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang 

sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam 

hal ini adalah kualitas auditnya. Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi Skeptisisme seorang auditor. Pengalaman yang 

dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemerikasaan 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan 
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yang pernah dilakukan. Semakin banyak seorang auditor melakukan 

pemerikasaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat Skeptisisme yang 

dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman 

profesi di bawah pengawasan auditor senior yang lebih berpengalaman 

(Hendriyono, 2012). Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak 

jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit 

yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau 

dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum 

berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian 

seseorang baik secara teknis maupun secara psikis dalam Singgih dan Icuk (2010).  

 Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap 

profesi akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat 

adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik 

yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan 

jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Mardisar dan Sari 

(2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh 

rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang 

sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan sagala 
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aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi 

sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan 

dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Auditor independen dituntut 

untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, mengutamakan kepentingan 

masyarakat, mempunyai tanggung jawab profesional, integritas yang tinggi, 

obyektif dalam bekerja, tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan selalu 

mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan keahlian dan mutu jasa 

yang diberikan, Mediawati (2001) dalam Badjuri (2011).  

 Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan 

akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun 

pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan 

publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan 

publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal didalam negeri terlihat 

dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan 

melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada 

tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik 

yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan 

didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan 2003). 



7 
 

 Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena dengan kualitas audit 

yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit seperti dikatakan 

oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk. (2007), yaitu sebagai probabilitas 

dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan Christiawan (2005) 

mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan 

kompetensi. Dari beberapa definisi disimpulakan bahwa auditor yang kompeten 

adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor 

yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran 

tersebut 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka  penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul ” Pengaruh Independensi, 

Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit ( Studi Empiris 

pada Auditor Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Wilayah Surakarta dan 

Semarang ) 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah Akuntabilitas  berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit.  

2. Untuk menguji adanya pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat penelitian  

 Manfaat yang diharapkann dari adanya penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi 

dalam penelitian dibidang auditing, khususnya dalam peningkatan kinerja 

auditor independensi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi 

organisasi terutama KAP, khususnya auditor dalam menjalankan 

pemeriksaan akuntansi (auditing).   

3. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar 

mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

dan selanjutnya meningkatkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini 

penting agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga 

kualitas audit yang diberikannya. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan Pengaruh 

Independensi, Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.  

BAB III  : METODA PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DATA 

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas Pengaruh 

Independensi, Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


